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அறிமுகம

                     
இதுவளர வவளியாகயுள்ளை எனனுளடைய புத்தகங்களளைப் பற்றிய ச்றிய அறிமுகக் 
குறிப்புகளளை வமைாத்தமைாகத் வதாகுத்திருக்கதறன. இது யாருக்கு உதவும எனறு 
வதரியவில்ளல. ஆனால் சரித்திரத்துக்கு வராமப முக்கயம.

எழுத்தாளைன சுயமைாக அச்சுப் புத்தகமும மின்நூலம வவளியிட்டுக்வகாள்ளைக் காலம 
கட்டைாயப்படுத்தும  சூழலல் அவனது தகட்லாக்ளகயும அவதனதான உருவாக்க 
தவண்டயுள்ளைது. தவறு வழியில்ளல. தமிழ்ச்  சூழவலனபது சுற்றுச்  சூழலனும 
மைாசுபட்டருக்கறது.

இந்தக் குறிப்புகளில் பலவற்ளற என பிண்பரகள் மைருதனும ஹரன பிரசனனாவும 
எழுதியிருக்கறாரகள். ச்லவற்ளற பிாதன எழுதியிருக்கதறன. எனளனத் தவிர மைற்ற 
இருவருக்கும பினறி. இமமினனூல் வடவத்துக்கான முகப்புப் படைத்ளத வடவளமைத்துத் 
தந்தவர ளவததக. அவருக்கு என பினறி.

தமைற்வகாண்டு எனது புத்தகங்கள் வவளிவருமதபாது இந்தப் புத்தகம அ்டவப்தபாது 
அப்தடைட் வசய்யப்படும.

பா. ராகவன
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யதி

யதி, பிானகு சனனியாச்களின வாழ்வனுபவங்களின மூலம, இந்தியாவில் புூழக்கத்தில் 
உள்ளை அளனத்து விதமைான சனனியாச ஆச்ரமைங்களிூலம புூழங்குதவாரின உலளகத் திறந்து 
காட்டுகற பிாவல். சனனியாச்களளைப் பற்றிய இப்பட ஒரு புளனவுப் பிரதி இதுவளர 
வந்ததில்ளல.

பிாமைறிந்த காவி, பிாமைறிந்த ஆகளமைகள், பிமைக்குத் வதரிந்த துறவிகளின வாழ்வுக்கும 
வசயூலக்கும அப்பால் உள்ளை, எங்தகா ஓட ஒளிந்துவகாண்டை ஒரு  ஜவபிதியின சத்தியத் தடைம 
ததடப் தபாகும பயணம. ஆனால் தவறு வழியில்ளல. வதரிந்தளதக் கடைந்துதான 
வதரியாதது தபிாக்கச் வசல்ல தவண்டும. கண்ளணக் கட்டக்வகாண்டு காற்றில் கத்தி 
வீச்யபடதய பிடைக்கற அனுபவம. எழுத்து மைட்டுமைா, வாழ்வும அதுதவயல்லவா?

பக்கங்கள்: 924
விளல ர. 1000
வவளியீடு: பினாக்கள் புக்ஸv
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பூளனக்களத

திளரப்படை உலகத்ளதக் குறித்துத் தமிழில் நிளறய பிாவல்கள் எழுதப்பட்டருக்கனறன. 
ஆனால் வதாளலக்காட்ச்த் வதாடைரகளின உலகம இதுவளர பதிவானதில்ளல. 
‘பூளனக்களத’ அளதச் வசய்கறது.

திளரப்படைம / வதாளலக்காட்ச்த் வதாடைரகள் இரண்டுதமை வபாதுவாகக் களலத்துளற எனறு 
அளூழக்கப்பட்டைாூலம இரண்டன பிளடைமுளறகள் தவறு. வசயல்பாட்டு விதம தவறு. 
வபாருளைாதாரம தவறு. புூழங்குதவார மைனநிளல முற்றிூலம தவறு. வதாளலக்காட்ச்த் 
வதாடைரகளின உலகல் வாழும மைனிதரகளின வாழ்வின ன்டைாக, இக்களல உலகன 
கண்ணுக்குத் வதனபடைாத இடுக்குகளளை வவளிச்சமிடுகறது இந்பிாவல்.

இந்தக் களதளய ஒரு பூளன வசால்கறது. அது இனறு வாழும பூளனயல்ல. எனறும வாழும 
பூளன.

ஔரங்கசீப்பின தகால்வகாண்டைா பளடைவயடுப்பின சமையம, வதன தமிூழகத்தில் ஒரு 
சமைஸvதானத்துக்குள் வச்க்கும ஆறு களலஞரகளளைக் காப்பாற்றும வபாருட்டு ஒரு 
நிலவளறக்குள் அனுப்பிளவக்கறார ஒரு ஜமீந்தார.  சுல்தான தமிூழகத்துக்குப் 
பளடைவயடுத்து வந்துவிட்டைால் அளனத்துக் களலககம அழிந்து மைண்தணாடு 
மைண்ணாகவிடும எனகற அச்சம. பிந்ளதய தளலமுளறககக்காவது களலகளின மிச்சத்ளத 
விட்டுச் வசல்ல தவண்டுவமைனற எண்ணத்தில் அந்த ஆறு களலஞரககம இளணந்து ஒரு 
வபரும புத்தகத்ளத எழுதத் வதாடைங்குகறாரகள். எந்தக் காலத்தில் யார எடுத்து 
வாச்த்தாூலம இமமைண்ணல் உருவாக, தவரவிட்டு, வளைரந்த வபரும களலகளின 
இலக்கணம விளைங்குமபடயான புத்தகம.

இந்தக் களதளயச் வசால்ூலம பூளனயின மூலம அந்தப் வபரும புத்தகம இருபத்திதயாராம 
்நற்றாண்டுக்கு எடுத்து வரப்படுகறது. மைாய யதாரத்த எழுத்தின வசீகர சாத்தியங்களளை 
முற்றிூலம பயனபடுத்திக்வகாள்கம இந்பிாவல் விவரிக்கும களலயுலகம அசலானது. 
அரிதாரங்கள் அற்றது. இருண்ளமையின அடயாூழங்களில் பூளனயின கண் பாய்ச்சும 
வவளிச்சம உக்கரமைானது.

மைதிப்பீடுகளின தடைமைாற்றத்துக்கு எதிராக யுத்தத்துக்கு நிற்கும பூளன ஒரு கட்டைத்தில் 
நீங்களைாகத் வதரிவீரகள்.

ஆனால் அது நீங்களைல்ல. நீங்கள் மைட்டுமைல்ல.

விளல: ர. 350
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வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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அளல உறங்கும கடைல்

அற்புதங்ககம அவலங்ககம ஒருதசரக் காட்ச்யளிக்கும ராதமைஸvவரத்தில் நிகழ்கறது களத.
வபரிய அளைவில் கல்விதயா, வதாழில் வாய்ப்புகதளைா இல்லாத இத்விவில் மைக்களின 
வபாருளைாதாரம தகாயிளலயும கடைளலயும மைட்டுதமை சாரந்துள்ளைது. ஆகதவ, மீனககம 
மைந்திரங்ககம மைட்டுதமை இங்கு விளலதபாகும சரக்குகள்.

இலங்ளகயில் யுத்தம விவிரமைளடைந்த காலத்தில் ராதமைஸvவரத்தில் அகதிகள் வரத்து 
அதிகரித்தது. ஒரு மைாவபரும துயரத்துக்கு மிக வபிருக்கத்தில் இருந்தும தன இயல்பில் தடைம 
புரளைாத விவாக அது இருந்தது. வதானமைங்களின வசீகரத்ளத இருப்பியல் பிடுங்கத் தினனும 
தபரவலம யுத்த பாதிப்பினும தகாரமைாக நிகழ்ந்துவகாண்டருந்தது.

அளடையாளைச் ச்க்கல், அங்கு வந்து தசரந்த அகதிககக்கு மைட்டுமைல்ல; அங்தகதய 
வச்ப்பவரககக்குமதான. ஒரு வபரும அவல சரித்திரத்தின சாட்ச்யாக நினறவரகள், ஒரு 
வசாட்டுக் கண்ணீர ச்ந்தவும அவகாசமினறிப் பிளூழப்புக்கான தபதயாட்டைத்தில் களரந்து 
காணாமைல் தபாகற களதளயச் வசால்கற பிாவல்.

கண்டல் மின்நல்: ர. 100
கூழக்கு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 'ச்மிழ்க்கடைல்' பிாவல் வதாகுப்பிூலம உள்ளைது.
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புவியிதலாரிடைம

இந்பிாவல், வவளிவந்த காலத்தில் மிகப்வபரிய சரச்ளசளய ஏற்படுத்தியது. இடை ஒதுக்கீட்டு 
அரச்யலல் இளடைதய ச்க்க ச்னனாபினனமைான அளடையாளைமைற்ற ஒரு குடுமபத்தின களத 
இது. ‘பிான யார’ எனனு ததடைல் வகாண்டைவரகள்; சாவியக் குறியீடுகள்தான மைனிதளன 
நிரமைாணக்கறதா எனறு வினா எழுப்புபவரகள்; வவளிதவஷம தபாடை தவண்டுமைா எனறு 
எண்ணுபவரகள்; பரிபூரணம சுதந்தரத்ளத விருமபுகறவரகள் யாரானாூலம அவரககக்கு 
இந்பிாவல் ஒரு நிளலக்கண்ணாட.

கண்டல் மின்நல்: ர. 100
கூழக்கு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 'ச்மிழ்க்கடைல்' பிாவல் வதாகுப்பிூலம உள்ளைது.

13



வமைல்லனம

குூழந்ளதகளின விச்த்திர உலகத்துக்குக் ளகப்பிடத்து அளூழத்துச் வசல்கற இந்பிாவல், கல்க 
வார இதழில் வதாடைராக வவளிவந்தது. களதவயங்கும குூழந்ளதகள்தாம. களைமைாடுவது 
அவரகள்தாம. ஆனால் இது குூழந்ளதககக்கானதல்ல. குூழந்ளதகளளைப் பற்றியதும அல்ல. 
குூழந்ளதகளின உலளக ஒரு தியானப் வபாருளைாக்க, தரிசனமைாக இந்பிாவல் சுட்டக்காட்டும 
புள்ளியில் பிாம இருப்தபாம. பிாம இூழந்த பிமைது குூழந்ளதளமை இருக்கும. 

ஒரு பிாளயயும ஒரு குரங்ளகயும ச்ல பட்டைாமபூச்ச்களளையும இரண்டு குூழந்ளதகளளையும 
ளவத்துக்வகாண்டு மிகவும ுணணுக்கமைானவதாரு பிரச்ளனளயக் ளகயாகம பிாவல் இது.

கண்டல் மின்நல்: ர. 100
கூழக்கு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 'ச்மிழ்க்கடைல்' பிாவல் வதாகுப்பிூலம உள்ளைது.

14



வகாசு

கல்க வார இதழில் வதாடைராக வவளிவந்த இந்பிாவல், வவளிவந்த காலக்கட்டைத்தில் மிகவும 
பரபரப்பாகப் தபசப்பட்டைதன காரணம, இது தபசுகற அரச்யல். ஐமபதாண்டுக் காலத்துக்கு 
தமைலாகத் தமிழ் மைக்ககக்குப் பரிச்சயமைான திராவிடை அரச்யல் கட்ச்களின உருளவயும 
உள்ளைத்ளதயும வதாண்டைன ஒருவனின வாழ்வனுபவங்களின வாயிலாகக் காட்ச்ப் 
படுத்துகறது வகாசு. 

இந்பிாவலல் ச்த்திரிக்கப்படும அரச்யல், தன அளனத்து அரிதாரங்களளையும உதிரத்து, 
அபூரவமைான நிரவாணக் தகாலம ஏந்துகறது. அதனாதலதய இதன தகப்பு தாங்க 
ஒண்ணாததாக இருக்கறது.

விளல ர. 170
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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அலகலா விளளையாட்டு

இந்பிாவலன ளமையம ஒரு தத்துவ முடச்சாக இருந்தாூலம, வாழ்க்ளக சாரந்த ஒரு விசாரளண
அதன அடப்பளடையாக இருப்பளத ுணணுக்கமைான வாசகரகள் புரிந்துவகாள்ளை இயூலம. 
பிளடைமுளற வாழ்வுக்குப் வபாருந்தாத தத்துவங்கள் திதரப் பணக்காரன வீட்டு 
வரதவற்பளர அலங்கார ்நலகம தபாலத்தான. தத்துவங்களளையல்ல; அவற்றின 
காலப்வபாருத்தமும உபதயாகமுதமை முக்கயம. மைனித வாழ்ளவக் காட்டூலம மைகத்தான 
அற்புதம தவவறனன உள்ளைது?

இது அப்படவயாரு அற்புதத்துடைன துவந்த யுத்தம புரியும தத்துவத்ளதப் பற்றிய பிாவல். 
இலக்கயப் பீடைம பரிசும பாரதிய பாஷா பரிஷத் விருதும வவனறது.

விளல: ர. 180
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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தணூலம இருப்பான

வசனளன, பரமைாபஜார எனகற பளைபளைப்பான உலகன பினபுறமிருக்கற கடைத்தல் 
பிரததசத்ளத இந்த பிாவல் மிளகயினறிக் காட்ச்ப்படுத்துகறது. திடுக்கடும திருப்பங்கள் 
இல்லாத கடைத்தல் உலகக் களத எனபது சற்று விதபிாதமைான விஷயமதான. எங்தக 
தபாகதறாம எனறு ச்ந்திக்கக் ்கடை அவகாசமினறி பிாவல் முழுவதும ஓடக்வகாண்தடை 
இருக்கற பிாயகன, அதத தவகத்தில் பிம பாரளவயிலருந்தும காணாமைல் தபாவதன 
பினனால் இருக்கற இருப்பியல் சாரந்த அபத்ததமை இதன ளமையம. 

கண்டல் மின்நல்: ர. 50
கூழக்கு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 'ச்மிழ்க்கடைல்' பிாவல் வதாகுப்பிூலம உள்ளைது.

17



வரண்டு

ஆண் வபண் உறவின வவளிப்படுத்தப்படைாதவதாரு பக்கத்ளதத் வதாட்டுப் தபசுகற பிாவல். 

அவந்திகா - மைதனாஜ் - விக்டைர எனற மூனறு தபராச்ரியரகளின வாழ்க்ளக ஒரு புள்ளியில் 
இளணந்து ச்று தகாலமைாகறது. அது உலகம அதுவளர பாரத்தறியாத தகாலம. எனதவ 
எழுகற வினாக்களளை அவரகள் எதிரவகாள்கம விதத்தில் உடைல் அரச்யூலம உளைச் 
ச்க்கல்ககம தபசுவபாருளைாகனறன.

சமைாளிக்க முடயாத ச்க்கல்களின உலகல் பயணக்கற இந்பிாவல், விரவுகளளையல்ல; 
ததடைல்களளைதய முனனிளலப்படுத்துகறது. 

விளல: ர. 160
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம

18



கால் கதலா காதல் அளர கதலா கனவு

                             

ஒரு கற்பளனப் பாத்திரம ்கடை இல்லாமைல் எழுதப்பட்டை களத அதபிகமைாக இதுவாகத்தான 
இருக்கும. இதில் வருகற அத்தளன தபருதமை நிஜமைான மைனிதரகள். அத்தளனப் 
வபயரககம நிஜம. ச்லரது வபயளர இனவனாருவருக்கு மைாற்றிக் வகாடுத்ததன. ச்லரது 
குணாதிசயங்களளை தவறு ச்லருக்கு மைாற்றிப் தபாட்தடைன. தவறு ச்லரின அளடையாளைங்களளை
சமபந்தமில்லாத இனனும தவறு ச்லருக்குப் வபாருத்திதனன. 

இந்த விளளையாட்டு எனக்கு சுவாரச்யமைாக இருந்தது. ஒரு களதக்குள் பிாதன எனக்காக 
நிகழ்த்திப் பாரத்த மைாறுதவடைப் தபாட்டதபால.

எல்லாருளடைய பால்யங்ககம ரசளனமிக்களவ. நிளனத்தால் இனபமைளிப்பளவ. 
சுவாரச்யமைானளவ. அந்த வயதுகளில் சந்திக்க தபிரகற துக்கங்ககதமை்கடைப் பினனாள்களில்
நிளனத்து வியக்கதவா, ச்ரிக்கதவா, ச்லரக்கதவா எளததயா ஒனளறச் தசமித்து 
ளவக்கத்தான வசய்யும.

இது எனனுளடைய பால்யம. இது எனக்தக எனக்காக எழுதப்பட்டை களத. என பிரத்திதயக 
சந்ததாஷம.

கண்டல் மின்நல்: ர. 50
கூழக்கு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளை 'ச்மிழ்க்கடைல்' பிாவல் வதாகுப்பிூலம உள்ளைது.
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ச்மிழ்க்கடைல்

எட்டு பிாவல்கள் அடைங்கய வபருந்வதாகுதி இது. ஆயிரம பக்கங்ககக்கு தமைற்பட்டைது.

 அளல உறங்கும கடைல்
 அலகலா விளளையாட்டு
 புவியிதலாரிடைம
 வரண்டு
 வகாசு
 கால் கதலா காதல் அளர கதலா கனவு
 தணூலம இருப்பான
 வமைல்லனம

இந்த எட்டு பிாவல்ககம இத்வதாகுப்பில்  இடைம வபற்றிருக்கனறன.

இவற்றுள் அலகலா விளளையாட்டு, புவியிதலாரிடைம இரண்டும தபிரட பிாவல்களைாக 
எழுதப்பட்டைளவ. [ அலகலா விளளையாட்டு பினபு இலக்கயப் பீடைம இதழில் வதாடைராக 
வவளிவந்தது.] வரண்டு, குங்குமைத்தில் வவளிவந்தது. தணூலம இருப்பான, தினமைலரில். 
மைற்ற மூனறும கல்கயில் வவளியானளவ.

வாழ்வின மிக எளிய கணங்கதளை சாமைானியரககக்கான களலயாகனறன. இந்பிாவல்கள் 
அக்கணங்களளை சாசுவதப்படுத்தும முயற்ச்யாக எழுதப்பட்டைளவதய. வவளியான 
காலத்தில் இளவ வபருவாரியான வாசகரகளைால் விருமபி வாச்க்கப்பட்டைளவ. தனித்தனி 
்நல்களைாக  வவளிவந்த இளவ, அ்டவப்தபாது பதிப்பில் இல்லாமைல் இருந்திருக்கனறன. 
தமிழ்ச்  சூழலல் இது ஒரு பிரச்ளனதான. தவறு வழியில்ளல.

விளல: ர. 1000
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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ச்றுகளதத் வதாகுப்புகள்
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மைாூலமி

இத்வதாகுப்பில் உள்ளை களதகள் ச்றுகளதககக்கான இலக்கணத்ளத அப்படதய 
அடவயாற்றி வருகனறன. அததசமையம உள்ளைடைக்கமும வமைாழியும களதககக்தகற்ப மிகக் 
கச்ச்தமைாக மைாற்றம வகாள்கனறன. இயல்பாகதவ களதவயங்கும காணக் களடைக்கும 
வமைல்லய பிளகச்சுளவ, தன அளைளவ விட்டுக் ்கடவிடைாமைல், களததயாடு இளயந்து 
வருகனறது. இந்தப் புனனளகக்கு இளடையில் திதவரனறு பிாம எதிரவகாள்கம பூடைகமைான 
உச்சம பிமளமைத் திளகக்க ளவக்கனறது. அபாரமைான களதத் தருணங்களளை எழுத்தால் 
வசப்படுத்தியிருக்கும இக்களதகள், பிமளமை ஆக்கரமிக்கனறன. அசர ளவக்கனறன.

11 ச்றுகளதகள் அடைங்கய வதாகுப்பு.

பக்கங்கள் 104
விளல ர.140
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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காந்தி ச்ளலக் களதகள்

குமுதம ஜங்ஷன இதழில் வவளியான ச்றுகளதகளின வதாகுப்பு.

்நலன முனனுளரயில் பிா்கர ரமி:

இந்தக் களதகளில் வரும மைனிதரககக்கும மைகாத்மைா காந்திக்கும எனன சமபந்தம? ஒனதற 
ஒனறுதான. அதுதான காந்தி ளகயில் பிடத்திருக்கும ன்னறு தகால். இளறத்ததர தமைாஸஸv 
எனப்படும மூஸாவுக்கு இளறவன ஒரு ன்னறுதகாளலக் வகாடுத்திருந்தான. அதற்குப் பல 
அற்புத சக்திகள் உண்டு. அது ததளவப்படுமதபாது பாமபாக மைாறும.

இரவில் ஒளிதரும விளைக்காக மைாறும. அடளமைகள் விடுதளலவபற வசங்கடைளலப் பிளைந்து 
வழி ஏற்படுத்தும கழியாகும. மைகாத்மைாவின ஆனமைாவின ளக பிடத்திருந்ததும 
அப்படப்பட்டை ஓர அற்புத ன்னறுதகால்தான.

தகாடக்கணக்கான மைக்கள் மைனத்திதல விடுதளல உணரளவப் பற்றளவத்த வியாக இருந்தது 
அது. அதுகாறும இந்த உலகம காணாத ஒரு புது ஒளிளயப் பாய்ச்ச்யது அது. அடைக்குமுளற 
எனற இருளளை, அதன ஒளிதய பூரணமைாக விலக்கயது. அதன வசாடுக்கல் சுதந்தரம எனும 
வதனறல் வீச்யது பிமைது பிாட்டல். இ்டவளைளவயும, இனனமும வசய்த அந்த ன்னறுதகால், 
காந்தி சுமமைா ளகயில் பிடத்திருந்த வாக்கங் ஸvடக் அல்ல.

அப்படப்பட்டை ஒரு ன்னறுதகால் ஒ்டவவாரு மைனிதனுக்கும வாழ்வின ஏதாவவதாரு 
கட்டைத்தில் ததளவப்படுகறது. அது எதுவாக தவண்டுமைானாூலம இருக்கலாம. அனபாக, 
பாசமைாக, காதலாக, பணமைாக, புகூழாக, அதாக இதாக. ஆனால் ஒரு ன்னறுதகால் ததளவ.

வமைரீனா கடைற்களரயில் காந்தி ச்ளல அருகல் நிகழ்ச்ச்கள் பிடைப்பது மைட்டும 
இக்களதககக்கும காந்திக்கும உள்ளை சமபந்தம அல்ல. இந்த ன்னறுதகால் எனும 
குறியீடுதான வராமப அூழகாக இந்த எட்டு களதகளிூலம பயனபடுத்தப்பட்டுள்ளைது. 
களதககக்கும காந்திக்கும உள்ளை நிஜமைான சமபந்தம அதுதான.

கண்டல் மின்நல்: ர. 50
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 மூவர
 பறளவ யுத்தம
 நிலா தவட்ளடை

இமமூனறு ச்றுகளதத் வதாகுப்புககம முளறதய மைதி நிளலயம, ராதஜஸvவரி புத்தக 
நிளலயம, வானதி பதிப்பகம மூலம வவளியாயின.  பறளவ யுத்தம வதாகுப்பு லல்ல 
ததவச்காமைண அறக்கட்டைளளை விருது வபற்றது. இளவ மூனறும முதல் பதிப்புக்குப் பினபு 
மைறு பிரசுரம வபறவில்ளல. இனறு அச்ச்ூலம இல்ளல. மூவர வதாகுப்பு கண்டல் 
மின்நலாகக் களடைக்கறது.
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அரச்யல்
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டைாலர ததசம

அவமைரிக்காவின அரச்யல் வரலாறு. 

யுத்தங்களளை வருமைானத்துக்குரியவதாரு உபாயமைாக நீண்டைகாலமைாக அளமைத்துக்வகாண்டு 
வசயல்படும ததசம அவமைரிக்கா. அதன பளைபளைப்புக்குப் பினனால் இருக்கும குப்ளபககம 
ஜனபிாயகத்துக்குப் பினனாூலள்ளை சரவாதிகாரமும வசழுளமைக்குப் பினனாூலள்ளை 
கடைனசுளமைககம மிக முக்கயமைான விஷயங்கள். இந்்நல், அவமைரிக்காவின முழுளமையான 
அரச்யல் வரலாற்ளற விவரிப்பதினூடைாக அத்ததசத்தின நிஜமுகத்ளதக் 
காட்ச்ப்படுத்துகறது.

குமுதம ரிப்தபாரட்டைரில் வதாடைராக வவளிவந்தது.

விளல: ர. 750
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம

26



நிலவமைல்லாம ரத்தம

இருபதாம ்நற்றாண்டல் உலகம சந்திக்க தபிரந்த மிகப்வபரிய ச்க்கல், இஸvதரல்-பாலஸvவின
வதாடைரபானது. தனித்துவம மிக்க இரண்டு மைதங்களின வூலவான முரண்பாட்டுப் 
பினனணயில் திறளமை மிக்க அரச்யல்வாதிகளைால் முனவனடுத்துச் வசல்லப்பட்டை மைக்களின 
உணரவு சாரந்தவதாரு பிரச்ளன. இனறுவளர இது விரக்கப்படை முடயாமைல் இழுத்துச் 
வசல்வதன காரணம எனன? 

பாலஸvவின சுதந்தரத்துக்கான தபாராட்டைத்தில் லட்சக்கணக்கானவரகள் 
உயிரிூழந்திருக்கறாரகள். வீடூழந்து, வசாத்திூழந்து, வசாந்தங்களளை இூழந்து பல்லாண்டுகளைாக
அகதிகளைாக இனனமும அளலந்து திரிந்துவகாண்டருக்கறாரகள், பாலஸvவின அதரபியரகள். 
வளைளமையும வசழுளமையும மிக்க மைத்தியக்கூழக்கு ததசங்கள் எது ஒனறுதமை ஏன இவரககக்கு 
உதவ முனவரவில்ளல? ஒதுங்க ஓர இடைம இல்லாமைல் உலவகங்கும உயிருக்கு அஞ்ச் 
ஓடயவரகள் யதரகள். அப்படப்பட்டைவரகள், தமைக்கு வாூழ இடைமைளித்த பாலஸvவின 
அதரபியரகளளை வஞ்ச்க்க நிளனத்தது எதனால்? ஐ.பிா.வின விரமைானங்கவளைல்லாம 
பாலஸvவின விஷயத்தில் மைட்டும அற்பாயுளில் இறந்துவிடுவதன காரணம எனன? இஸvதரல் 
யதரககக்கும பாலஸvவின அதரபியரககக்கும அப்பட எனனதான பிரச்ளன? 

பாலஸvவின தபாராளி இயக்கங்களின ததாற்றம முதல் இனளறய வசயல்பாடுகள் 
வளரயிலான விரிவான அறிமுகம, இஸvதரல் ஆட்ச்யாளைரகளின பிடைவடக்ளககள் பற்றிய 
துல்லயமைான தகவல்கள், இஸvதரலய உளைவு அளமைப்பான 'வமைாஸாடன' வசயல்பாடுகள், 
பாலஸvவின பிரச்ளன குறித்த உலக பிாடுகளின கண்தணாட்டைம, யாச்ர அரஃபாத்தின 
ஆயுதப்தபாராட்டைம, அளமைதி முயற்ச்கள், அவற்றின விபரீத விளளைவுகள் எனறு மிக 
விரிவான களைப் பினனணயுடைன, ஆதாரபூரவமைான அரச்யல் சரித்திரமைாக குமுதம 
ரிப்தபாரட்டைர இதழில் வதாடைராக வவளிவந்தது.

விளல: ர. 650
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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மைாயவளல

சரவததச விவிரவாத இயக்கங்கள் அளனத்ளதயும குறித்த மிக விரிவான அரச்யல் - 
வரலாற்று ஆவணம இந்்நல். அல் காயிதா, ஹிஸvபுல்லா, ஹமைாஸv, தாலபன, ஜமைா 
இஸvலாமியா, ஈ.ட.ஏ., வகாலமபிய தபாளதக் கடைத்தல் வபிட் ஒரக், ஓம ஷினரிக்கதயா, 
லஷ்கர ஏ வதாய்பா உள்ளிட்டை அளனத்து இயக்கங்களளைப் பற்றியும விரிவான அறிமுகத்ளத 
இந்்நல் தருகறது. 

விவிரவாத இயக்கங்கள் எ்டவாறு தளலவயடுக்கனறன? அவற்ளற ஏன தடுக்கவும 
ஒழிக்கவும முடவதில்ளல? இளவ மைக்களிடைம எ்டவாறு வசல்வாக்குப் வபறுகனறன? 
இவரககக்கு ஆள்பலம, பணபலம எ்டவாறு தசருகறது? இந்த இயக்கங்களின வபிட் ஒரக் 
எப்பட வசயல்படுகறது? தபரழிவுச் சமபவங்களளை எப்பட திட்டைமிடுகறாரகள்? 
விவிரவாதச் வசயல்ககக்கு மைதம எ்டவாறு ஒரு முக்கயக் கருவியாகப் பயனபடுகறது?

எளதயும விடைாமைல் மிக ுணணுக்கமைாக அலச் ஆராயும இந்தப் புத்தகம தமிழில் 
நிகழ்த்தப்பட்டை ஒரு அசுர சாகசம. ஒட்டுவமைாத்தத் விவிரவாத இயக்கங்களளைப் பற்றிய ஒதர 
வபரிய ஆவணம ஆங்கலம உள்படை தவவறந்த வமைாழியிூலம இதுவளர 
வவளிவந்ததில்ளல.

குமுதம ரிப்தபாரட்டைர இதழில் வதாடைராக வவளிவந்தது. 

இப்வபரும ்நலல் விவரிக்கப்பட்டருக்கும ஒ்டவவாரு இயக்கத்ளதப் பற்றிய பகுதிககம 
தனித்தனி ச்று ்நல்களைாகவும வவளிவந்துள்ளைன.

விளல ர. 1000
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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9/11:  சழ்ச்ச் வீழ்ச்ச் மீட்ச்

வசப்டைமபர 11, 2001 அனறு அவமைரிக்காவில் உள்ளை உலக வரத்தக ளமையக் கட்டைடைங்கள் 
மீதும, ராணுவத் தளலளமையகமைான வபண்டைகள் மீதும அல் காயிதா விவிரவாதிகள் விமைானத் 
தாக்குதல் பிடைத்தினாரகள். இருபத்திதயாராம ்நற்றாண்டல் உலகம எத்தளன அதிபிவீன 
விவிரவாத அச்சுறுத்தல்களளை எதிரவகாள்ளை தவண்டயிருக்கும எனபளத மிகத் துல்லயமைாக 
எடுத்துக் காட்டய சமபவம அது.

இந்தச் சமபவத்தின பினனணயில் இருந்தவரகள் யார யார? எப்பட இத்தளன வபரிய 
தாக்குதளலத் திட்டை மிட்டைாரகள்? எத்தளன மில்லயன டைாலரகள் 
இதற்குச் வசலவழித்தாரகள்? குறி பிசகாமைல் அடக்க எனவனனன பயிற்ச்கள் 
தமைற்வகாண்டைாரகள்? கட்டைதட்டைடை ஒரு வருடை காலத்துக்கும தமைலாக 
அவமைரிக்காவிதலதய ளமையம வகாண்டு, அவமைரிக்க உளைவுத்துளறயின கழுகுக் கண்களளை 
எப்பட ஏமைாற்றினாரகள்?

அல் காயிதாவின உலகளைாவிய வபிட் ஒரக், அவமைரிக்க உளைவுத்துளற, பாதுகாப்புத்துளற, 
குடதயற்றம மைற்றும குடயுரிளமை வூழங்கும துளறகளின பிரச்ளனகள், அதிகாரவரக்கத்தில் 
உள்ளை அகங்காரப் பிரச்ளனகள் எனப் பல அமசங்களளை மிக விரிவாக அலச் ஆராயும 
வசப்டைமபர 11 விசாரளண கமிஷன அறிக்ளகயின அடப்பளடையில் எழுதப்பட்டை ்நல் இது.

விளல: ர. 230
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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பாக். ஒரு புதிரின சரிதம

பாகஸvதானின அரச்யல் வரலாறு. ஜினனா முதல் பிவாஸv வஷரீஃப், பரதவஸv முஷாரஃப், 
தபனச்ர புட்தடைா வளரயிலான ஆட்ச்யாளைரகளின காலங்களில் பாகஸvதான எனற ததசம 
தனது அளடையாளைத்ளத எத்தளன தமைாசமைான விதங்களில் வவளிப்படுத்தி வந்திருக்கறது 
எனபளத விரிவான ஆதாரங்களின அடப்பளடையில் விவரிக்கும ்நல்.

குமுதம வார இதழில் வதாடைராக வவளிவந்தது

விளல: ர. 100
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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ஆர.எஸv.எஸv: மைதம மைதம மைற்றும மைதம

இந்தியப் பிரிவிளனக்குச் சற்று முனனர வதாடைங்க, இனறுவளர எங்வகல்லாம 
ஹிந்துக்ககக்குப் பிரச்ளன வருகறததா, அங்வகல்லாம களைத்தில் 
நிற்பது ஆர.எஸv.எஸv. ததசவமைங்கும எத்தளனதயா பல மைதக்கலவரங்களின பினனணயில் 
ஆர.எஸv.எஸvஸின வபயர வதாடைரந்து அடபட்டு வந்திருக்கறது.
அப்பழுக்கற்ற ததச்யவாத இயக்கம எனறு அதன ஆதரவாளைரககம,
சந்ததகமில்லாமைல் மைதவாத இயக்கம எனறு எதிரப்பாளைரககம வதாடைரந்து ்கறி 
வந்திருக்கறாரகள். எது உண்ளமை?

சுதந்தர இந்தியாவின மிகப்வபரிய கலவர காண்டைத்ளத பாபர மை சதி இடப்புச் சமபவத்தின 
மூலம வதாடைங்களவத்தது ஆர.எஸv.எஸv. முமளப வதாடைங்க தகாத்ரா வளர நீண்டை 
அவலங்களின சரித்திரம அழியக்்கடயதல்ல. இயற்ளகப் தபரழிவுச் சமபவங்களைானாூலம 
சரி. பங்களைாததஷ் யுத்தம, காரகல் யுத்தம தபானற தருணங்களைானாூலம சரி. நிவாரணப் 
பணகளில் ஆர.எஸv.எஸv. வதாண்டைரகள்தான முதலல் களைத்தில் நினறிருக்கறாரகள்.

எனில், ஆர.எஸv.எஸvஸுக்கு இரண்டு முகமைா? இல்ளல. இருபது முகங்கள் எனறு 
எடுத்துக்காட்டுகறது இந்்நல்.

விளல ர. 130
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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காஷ்மீர

காஷ்மீர எனறால் இயற்ளக. காஷ்மீர எனறால் அூழகு. காஷ்மீர எனறால் துப்பாக்க. காஷ்மீர
எனறால் குண்டுவவடப்பு. ரத்தம. கலவரம. ன்ரடைங்கு. 1948 முதல்  இனறுவளர பதற்றம 
குளறயாத பகுதியாக இருக்கறது காஷ்மீர. ஏன? பாகஸvதான தான காரணமைா? தவறு எந்தக் 
காரணமும இல்ளலயா? தமிழில் முதல் முளறயாக, காஷ்மீர பிரச்ளனயின அட ஆூழம 
வளர அலச்ப் பிழிந்து எடுத்துக் காட்டுகறது இந்தப் புத்தகம.

சரித்திரம முழுதும ரத்தம. சகக்க முடயாதவபரும தளலவல. ்நற்றுக்கணக்கான விவிரவாதச்
வசயல்பாடுகள். குண்டுவவடப்புகள். உயிரப்பல. ‘பிாங்கள் இந்தியரகள் இல்ளல, 
பாகஸvதானிககம இல்ளல; காஷ்மீரிகள்’ எனனும தகாஷம. பிரிவிளனப் தபாராட்டைங்கள்.
காஷ்மீரின ஒரு பகுதி பாகஸvதானவசமும இருக்கறது. அந்தப் பகுதிகளில் ஏன இந்தக் 
தகாஷங்ககம தபாராட்டைமும இல்ளல?

எத்தளன யுத்தங்கள், சமைரசங்கள், தபச்சுவாரத்ளதகள், பில்வலண்ண முயற்ச்கள்! 
இனறுவளர காஷ்மீரில் உள்ளை இமையம பனி மைளலயாக அல்ல; எரிமைளலயாகதவ 
இருக்கறது. காஷ்மீர எனபது உண்ளமையிதலதய விரக்க முடயாத பிரச்ளனதானா?

அலச் ஆராய்கறது இந்்நல்.

விளல: ர. 200
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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ஆயில் தரளக

மூனறாம உலக யுத்தம எனறு ஒனறு வருமைானால் நிச்சயம அதற்குக் காரணம 
வபட்தராலாகத்தான இருக்கும!

ஏன விளல ஏறிக்வகாண்தடை இருக்கறது வபட்தரால்? யார ஏற்றுகறாரகள்? பிாகக்கு பிாள் 
ஏறிக்குதிக்கும விளல, ன்ருக்கு ஒரு விளலயாக இருப்பது ஏன? வபட்தராலயம உற்பத்தி 
வசய்யும ததசங்களின ்கட்டைளமைப்பு எனன வசய்கறது? எங்கு வருகறாரகள் 
இளடைத்தரகரகள்? எப்பட இந்தத் துளறளய ஆட்டப்பளடைக்கறாரகள்? வபட்தராலயம 
உற்பத்தி வசய்யும ததசங்களினமீது அவமைரிக்கா குறிளவப்பதன அரச்யல் வபாருளைாதாரப் 
பினனணகள் எனவனனன?

மைத்தியக் கூழக்கு ததசங்கள் அளனத்தும அவமைரிக்காவின காலனிகளைாகவிடுமைா? மைாற்று 
எரிவபாருள் சாத்தியங்கள் எனவனனன? வபட்தராளல இனனும எத்தளன காலத்துக்கு பிமப
முடயும? எண்வணய்க்காக உலகம அடத்துக்வகாண்டு சாகுமதபாது
பிாம தப்பிப் பிளூழக்க எனன வழி? 
 
பிமைக்கு மிக வபிருக்கமைாக நினறு அச்சுறுத்தும ஒரு சரவததசப் பிரச்ளனயின அளனத்துப் 
பரிமைாணங்களளையும எளிதாகப் புரிந்துவகாள்கங்கள்!

விளல: ர. 200
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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மைாதவாயிஸvட்: அபாயங்ககம பினனணககம

பிக்ஸல்பாரியில் வதாடைங்கய ஒரு ச்று விப்வபாறி ததசம முழுவதும
பரவிப் படைரந்த வரலாளறக் கண்முன நிறுத்துகறது இந்்நல். மைாதவாயிஸvடுகளின
உலளக, அதன சமூக, அரச்யல் பினனணதயாடு தபசுகறது.

அரசாங்கத்துக்கு எதிராகச் வசயல்படும இயக்கங்கள் ஏராளைம எனறாூலம இந்திய 
ததசத்தினமீது பட்டைவரத்தனமைாகப் தபாரப் பிரகடைனம வசய்யும துணச்சல் 
மைாதவாயிஸvடுககக்கு மைட்டுதமை உண்டு. இந்தியாவின ஆகப்வபரும முதல் அச்சுறுத்தல் 
எனறு மைாதவாயிஸvடுகளளை வருணக்கறது இந்திய அரசு. இந்தியாவின முதனளமையான 
விதராதி எனறு அரசாங்கத்ளத அளூழக்கறாரகள் மைாதவாயிஸvடுகள். அரசு நிரவாகம 
எங்வகல்லாம முடைங்கயிருக்கறததா, எங்வகல்லாம வளைரச்ச்யினளமை பரவியிருக்கறததா,
எங்வகல்லாம சட்டை ஒழுங்கு சீரகுளலந்திருக்கறததா அங்வகல்லாம மைாதவாயிஸvடுகள் 
ன்டுருவி அப்பகுதிகளளை விடுவிக்கறாரகள். விடுவிக்கப்பட்டை பகுதிகளளை அவரகதளை 
ஆள்கறாரகள். ஆந்திரா, சத்விஸvகர, தமைற்கு வங்கம, பிகார, ஒரிஸvஸா எனறு பல பகுதிகளில் 
மைாதவாயிஸvடுகள் வபற்றுள்ளை மைக்கள் ஆதரவு மிகப் வபரிது. அதத சமையம, 
மைாதவாயிஸvடுகள் தமைற்வகாள்கம யுத்தத்தில் ச்க்க உயிர துறப்பவரககம இதத 
மைக்கள்தாம எனனும தபாது அவரகள் ச்த்தாந்தமும தபிாக்கமும தகள்விக்குள்ளைாகறது. 
இடைது சாரி ச்த்தாந்தத்தால் உந்தப்பட்டு வசயலாற்றும இயக்கம எனில், இந்திய 
கமயனிஸvட் இயக்கங்கள் மைாதவாயிஸvடுககக்கு எதிராக இருப்பது ஏன? அளதவிடை 
விந்ளத, மைாதவாயிஸvடுகளின தபார, கமயனிஸvட் கட்ச்யினருக்கும எதிரானது எனபதுதான.

மைாதவாயிஸvடுகளளைக் குறித்த விரிவான அறிமுகத்ளதத் தருகற ்நல் இது.

விளல: ர. 150
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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2011: சரவாதிகாரத்திலருந்து ஜனபிாயகத்துக்கு

2011 ம ஆண்டு மைத்தியக் கூழக்கு ததசங்களில் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த மைக்கள் புரட்ச்களின 
அடப்பளடைக் காரணங்களளையும களை நிலவரத்ளதயும விவரிக்கறது இந்்நல். துனிஷியாவில் 
வதாடைங்கய புரட்ச் வமைல்ல வமைல்ல மைத்தியக் கூழக்கு முழுதும பரவி, உலளகதய திருமபிப் 
பாரக்கச் வசய்தது. பல்லாண்டுக்கால ஒடுக்குமுளறக்கு எதிராக ஒரு வபரும மைக்கள் சமூகம 
களைரந்து எழுந்ததன அரச்யல், சமூகக் காரணங்களளை அந்தப் பிராந்தியங்களின வரலாற்றுப் 
பினபுலத்தில் விரிவாக ஆராய்கறது இந்்நல்.

விளல ர. 150
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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இராக்: ப்ளைஸv சதாம ளமைனஸv சதாம

இராக்கன முனனாள் அதிபர சதாமஹுளசனின இந்த வாழ்க்ளக வரலாறு, ஒரு வளகயில் 
பிவீன இராக்கன அரச்யல் வரலாறும்கடை. 24 வருடைங்கள் அந்த ததசத்தின தளலவிதிளயத் 
விரமைானித்தவர அவர. தாய் வயிற்றில் ச்சுவாக உருவான பிாள் வதாடைங்க, சதாம மைரணத்தின 
வசாந்தக்காரர. இரான யுத்தம, குளவத் தபார, வளளைகுடைாப் தபார எனறு சதாமின வாழ்வில் 
ஒ்டவவாரு அத்தியாயமும, ஒ்டவவாரு பக்கமும, ஒ்டவவாரு அட்சரமும ரத்தத்தால் 
எழுதப்பட்டைளவ. தனது அரச்யல் கனவுககக்காக இராக்கயரகளளைதய அ்டவப்தபாது பல 
வகாடுக்கத் தயங்காத மைனிதாபிமைானமைற்ற சரவாதிகாரி.

மைறுபுறம, ச்ளதந்து கடைந்த இராக்ளக மைறுகட்டுமைானம வசய்த ஓர அற்புத சக்தியாகவும 
சதாளமைப் பாரக்க முடயும. கட்டைாயக் கல்வி, கராமைப்புற தவளல வாய்ப்புகள், 
மைதச்சாரபற்ற ஆட்ச் நிரவாகம எனறு தனளன நிளனவு்கர,பல பில்ல காரியங்ககம 
வசய்தவர.

சதாம ஹுளசன எனகற ஆகளமையின முழுப்பரிமைாணத்ளதயும அறிமுகம வசய்து 
ளவக்கறது இந்்நல். சதாமுக்குப் பிந்ளதய இராக்கல் வதாடைரும அவலங்களளையும 
அதற்கான காரணங்களளையும ்கடை இந்்நல் விவாதிக்கறது.

கண்டல் பதிப்பு: ர. 150
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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ISIS: வகாளலகாரனதபட்ளடை

அல் காயிதாவுக்குப் பிறகு சரவததச அளைவில் மிகப்வபரிய பிரச்ளனயாக 
உருவவடுத்திருப்பது, ஜ.எஸv எனகற விவிரவாத அளமைப்பின ததாற்றமும வசயல்பாடுககம.
எந்தவித ச்த்தாந்தப் பினனணயும வபரிதாக இல்லாத 
இந்த இயக்கம, மைத்தியக் கூழக்கல், குறிப்பாக இராக்கூலம ச்ரியாவிூலம 
அப்பாவி மைக்களளைக் வகாத்துக் வகாத்தாகக் வகானறு குவித்துவருகறது. 
இராக்கல் மைட்டுதமை ஆயிரக்கணக்கான ஷியா முஸvலமகளின தகார 
மைரணத்துக்குக் காரணமைாக இருந்திருக்கறது. எண்ணலடைங்கா அப்பாவிப்
வபாதுமைக்கள் வசாந்த மைண்ணல் வாூழ வழியினறி ச்ரியாளவவிட்டு இனறு 
இடைம வபயரந்துவகாண்டருப்பதில் ஜ.எஸvஸின பங்கு வபரிது. ச்ரியா 
உள்பிாட்டு யுத்தத்தில் ஜஎஸv ஒரு மிக முக்கயக் கண்ண.

சுமைார பிாற்பதாயிரத்துக்கும தமைற்பட்டை வீரரகள். தகாட தகாடயாகக் வகாட்டும
பணம. உலகு தழுவிய வபிட் ஒரக் பலம. சந்ததகமினறி ஜ.எஸv.இருபத்திதயாராம
்நற்றாண்டன மிகப்வபரிய அச்சுறுத்தல்.

ஐ.எஸv. அளமைப்பின இந்த திகலூட்டும வளைரச்ச் மைற்றும காட்டுமிராண்டத்தனமைான 
பிடைவடக்ளககளின பினனணயில் உள்ளை மைத்தியக் கூழக்கு ததசங்களின ஜாதி அரச்யல் 
மைற்றும எண்வணய் அரச்யலன தவரவளர வவளிதய இழுத்து விளைக்குகறது இந்்நல்.

விளல: ர. 140
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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பிரபாகரன: வாழ்வும மைரணமும

பிரபாகரனின மைரணம, அவரது வாழ்ளவக் காட்டூலம அதிகம வசய்தி சுமைந்தது. முப்பத்தி 
மூனறாண்டு கால ஆயுதப் தபாராட்டைம நிகழ்த்திய ஒரு தபாராளி, ஒட்டுவமைாத்த ஈூழத் 
தமிூழரககக்கும காவல் அரண்தபால் நினற ஒரு மைனிதன, அவரகளைது தனி ஈூழக் கனவுக்கு 
இறுதி பிமபிக்ளகயாக இருந்த தளலவன - இப்தபாது இல்ளல. ஆயிரக்கணக்கான, 
முகமைறியாத தபாராளிகளின மைரணத்ளத‘மைாவீரர மைரணம’ எனறு அங்கீகரித்து 
வகௗரவித்தவர இப்பட அபிாளதயாக ச்ங்களை ராணுவத்தால் எரித்துக் கடைலல் 
களரக்கப்பட்டுவிட்டைாதர எனறு ஈூழத் தமிூழர உலகதமை கண்ணீர ச்ந்தியது. அவரது இறப்பு 
புலகள் தரப்பிதலதய உறுதிப்படுத்தப்பட்டை பிறகும அவர இறக்கவில்ளல எனறு 
வசால்லக்வகாண்டருக்கச் ச்லர இருந்தாரகள். 

எப்பட இந்த மைனிதர இத்தளன லட்சம தபளர பாதித்தார? ஒரு விவிரவாதியாகவும சமூக 
விதராதியாகவும வகாளலகளில் மைட்டுதமை பிாட்டைம வகாண்டருந்தவராகவும இருந்தால், 
அவரது மைரணம இப்படயா அதிரச்ச் அளலகளளை எழுப்பியிருக்கும? இப்படயா 
தமிழினத்ளதக் கதறளவத்திருக்கும? 

பிரபாகரன எனனும ஆகளமைளய, அது உருவான விதத்ளத, அதன தாக்கத்ளத, 
விளளைவுகளளைச் சற்றும பிடுநிளல பிசகாமைல் அலச் ஆராய்கறது இந்்நல்.

விளல: ர. 200
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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பிற அரச்யல் ்நல்கள்:

* ஹிட்லர
* பரதவஸv முஷரஃப்
* ஐ.எஸv.ஐ: நிூழல் அரச்ன நிஜ முகம 
* கலவரகாலக் குறிப்புகள்
* ஆடப்பாரு மைங்காத்தா
* வபானனான வாக்கு
* ஓப்பன டக்வகட் 

இவற்றுள் ஹிட்லர தவிர மைற்றளவ இப்தபாது அச்ச்ல் இல்ளல.

மைாயவளலயில் இடைமவபற்றுள்ளை பினவரும விவிரவாத இயக்கங்களளைக் குறித்த பகுதிகள் 
தனித்தனி ்நல்களைாகவும வவளியாகயுள்ளைன.

 அல் காயிதா: பயங்கரத்தின முகவரி
 ஹிஸvபுல்லா: பயங்கரத்தின முகவரி
 தாலபன
 ஈ.ட.ஏ: அனபுளடையீர, பிாங்கள் அபாயகரமைானவரகள் 
 ஓம ஷினரிக்கதயா
 ஜமைா இஸvலாமியா
 வகாலமபிய தபாளத மைாபியா
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வாழ்க்ளக வரலாறு
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வபாலக வபாலக!

ராமைானுஜரின வாழ்க்ளக வரலாறு. தினமைலர பிாளிதழில் தினசரித் வதாடைராக வவளிவந்தது.

முனனுளரயில் அரவிந்தன நீலகண்டைன:

இந்்நல் அளனவருக்குமைானது எனறாூலம, அட தப்பினால் அதளை பாதாளைம எனகற 
ஆபத்தான பாளதளயக் வகாண்டைது. ராமைானுஜர வாழ்ந்த காலக்கட்டைத்தில் பல தரிசனங்கள், 
சமையங்கள், ளவதிக சமையங்கதளை ்கடை, ஒனதறாவடைானறு தமைாதிக்வகாண்டருந்தன. இனறு 
அத்தளகய தமைாதல்கள் இல்ளல. சாதாரணமைாக  ஹிந்து சமைய மைக்கள் எல்லா 
தரிசனங்களளையும சமையங்களளையும தவற்றுளமைகளளைக் களளைந்து சமைனவயப்படுத்தி 
ஏற்றுக்வகாண்டு விட்டைாரகள்தான. ஆனால் பளூழய வரலாற்ளற எழுதுமதபாது ச்ல 
ுணண்ணுணரவுகள் புண்பட்டுவிடைக் ்கடும. பாரா அத்தளகய பிரச்சளனகளளை அசாத்தியத் 
திறளமையுடைனும – ஆனால், ராமைானுஜ சமபிரதாயத்துக்கு எ்டவித சமைரச பங்கமும 
ஏற்படைாமைல் கடைந்திருக்கறார.

விளல ர. 200
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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யானி: ஒரு கனவின களத

உலகம வகாண்டைாடும இளச தமைளத யானிளயக் குறித்துத் தமிழில் வவளியாகயுள்ளை ஒதர 
்நல் இது.

தமைற்கத்திய க்ளைாச்க்கல் இளச மைரபில் வமைாஸாரட்ளடைத் வதாடைரந்து வந்த மைாவபரும 
வமசத்தில், யானிக்குப் பிறகு, அந்தளைவு சாதித்தவரகளைாக இனறு யாருமில்ளல. பாரமபரிய 
இளசயின அூழகு ச்ளதயாமைல் காலத்துக்தகற்ற வடவில் அவர வூழங்கய இளசக்தகாளவகள்
அவதர வசானனதுதபால, காற்றில் அவர வசதுக்களவத்த காதல் கறுக்கல்கள்.

இளச அவருக்கு உணதவா, உறதவா அல்ல. அவருக்கு அது ஒரு கனவு. விராக்கனவு. 
உறக்கத்தில் அல்ல; தியானத்தில் வருகற கனவு. ஒரு சமுத்திரமைாகப் பரவி அளலயடக்கும 
அந்தக் கனவில் அவர தனளன நீச்சலடக்கும வீரனாகக் ்கடைக் கருதுவதில்ளல. அவதர 
வசால்லயிருக்கறார:

‘பிான ஒரு நீச்சல் சாமபியன. நிளனத்தால் ச்ரிப்புத்தான வருகறது. இளசக்கடைலல் எனனால்
களரதயாரம நினறு தண்டல் தபாடை மைட்டுதமை இனறுவளர முடந்திருக்கறது!’

கடைலளைவு பரந்த அவரது அந்தக் கனவின சரிதம இந்்நல்.

வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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உணவு / உடைல்பிலம 
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 உணவின வரலாறு
 ருச்யியல்
 வவஜ் தபலதயா அனுபவக் குறிப்புகள்
 இளளைப்பது சுலபம

உணவின வரலாறு, குமுதம ரிப்தபாரட்டைரில் வதாடைராக வவளிவந்தது. ருச்யியல், தி இந்து 
பிாளிதழில் வவளியானது. இளளைப்பது சுலபம, குங்குமைத்தில். 

இந்பிானகு புத்தகங்ககம உணளவயும அதன சரித்திரத்ளதயும ருச்ளயயும 
ஆதராக்கயத்ளதயும குறித்துப் தபசுபளவ. களடைக்கற அளனத்ளதயும உண்டு களிக்கும 
இயல்பில் இருந்து, உண்கற அளனத்திூலம உளறந்திருக்கும காரதபாளஹடதரட் - 
வகாழுப்பு - ப்தராட்தன சதவீதத்ளத அறிந்து வதளிந்தது வளர உணவு சாரந்த ஆச்ரியரின 
நீண்டை வபிடய ததடைளல, கண்டைளடைந்த உண்ளமைகளளை இந்்நல்களில் காணலாம. 

வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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ச்றுவர ்நல்கள்
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 அவமைரிக்க சுதந்தரப் தபார
 இஸvலாம
 வமைாசாரட்
 இரண்டைாம உலகப் தபார
 மைகாவீரர
 புளதயல் விவு [வபிடுங்களத]
 ஐஸv க்ரீம பூதம [வபிடுங்களத]
  ச மைந்திரக்காளி [வபிடுங்களத]

தமைற்கண்டைவற்றுள் கட்டுளர ்நல்களளைக் கூழக்கு பதிப்பகம வவளியிட்டுள்ளைது. களதப் 
புத்தகங்கள் இலவச மின்நல்களைாகக் களடைக்கனறன.
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பிளகச்சுளவ
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 அனளசஸv
 குற்றியூலலகம [ட்விட்டைர குறிப்புகள் 1]
 இங்க்க பிங்க்க பாங்க்க
 சந்துவவளி பிாகரிகம [ட்விட்டைர குறிப்புகள் 2]
 பிளகயலங்காரம
 143: குறுவரிக் களைம [ட்விட்டைர குறிப்புகளின வதாகுப்பு மின்நல்]
 பதினானகாம லூயியின பாத்ரம சாஹித்யங்கள் [ஃதபஸvபுக் குறிப்புகளின வதாகுப்பு 

மின்நல்]
 154 கதலாளபட்

தமைற்கண்டை ்நல்களின அச்சுப் பதிப்பு எதுவும தற்தபாது இல்ளல. கண்டல் மின ுணல்கள் 
உள்ளைன.
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ரசளன
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பினகளதச் சுருக்கம

பதிதனழு பிாவல்கள்; அவற்றின வழிதய பிாவலாச்ரியரகளளைக் குறித்த அறிமுகம 
எனகற அளமைப்பில் கல்க வார இதழில் வவளியான வதாடைர இது. தமிழ் பிாவல், பிற 
வமைாழி பிாவல், உள்ளூர எழுத்தாளைர, உலக எழுத்தாளைர எனற தபதங்கள் பாராமைல், 
முற்றிூலம ஆச்ரியரின சுய விருப்பத்தின அடப்பளடையில் ததரவு வசய்யப்பட்டை 
பளடைப்புகள் இளவ. வவளிவந்த காலம வதாடைங்க இனறுவளர வாசகரகளைால் 
விருமபி வாச்க்கப்படும புத்தகமைாக இது உள்ளைது.

விளல ர. 50
வவளியீடு: கூழக்கு பதிப்பகம
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சுய முனதனற்றம
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 24 தகரட் : சாதளனப் வபண்களின வவற்றி சரித்திரம
 மூனவறழுத்து: புகதூழாடு வாழுங்கள்!
 எக்ஸலண்ட்: வசய்யும எதிூலம உனனதம 

இமமூனறு ்நல்ககம கூழக்கு பதிப்பக வவளியீடுகள்.
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ச்ல தகவல்கள்

பா. ராகவனின புத்தகங்களளைத் தற்தபாது கூழக்கு பதிப்பகம வதாடைரந்து வவளியிடுகறது.  
ஒரு ச்ல புத்தகங்களளைத் தவிர, வபருமபாலானவற்ளறக் கூழக்கல் வபறலாம.

முகவரி:

Kizhakku Pathippagam
177/103, First Floor, Ambal's Building, Lloyds Road,
Royapettah, Chennai - 600 014. 
Ph: +91-44-4200-9603

Buy online: https://www.nhm.in/shop/home.php

Kindle Editions: http://www.amazon.com/author/writerpara

Pa Raghavan's Home Page: http://www.writerpara.com
Para @ Facebook: www.facebook.com/raghavan.pa
Para @ Twitter: http://twitter.com/writerpara
Para @ wikipedia: https://goo.gl/cPAJQt

Author's Email: writerpara@gmail.com
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